„Reprezentacja polskiej Policji mistrzami świata w piłce nożnej drużyn siedmioosobowych”
Deskrypcja do filmu
Przez cały film, któremu towarzyszy stonowana muzyka, w prawej górnej części ekranu widoczne jest białoczerwone logo z nazwą domeny „POLICJA.pl”, a w lewym górnym narożniku – stalowa gwiazda policyjna z
nr telefonu „112” oraz otaczającym ją napisem „POMAGAMY I CHRONIMY”. Film zmontowany jest z
dynamicznie zmieniających się krótkich ujęć.
0:01

Na czarnej planszy pojawia się biały napis: „POLSCY POLICJANCI MISTRZAMI ŚWIATA W

PIŁCE NOŻNEJ”.
0:05

Baner zwieszony na ogrodzeniu, a na nim napisy: „TORNEO INTERNATIONAL DE FUTBOL 7

PARA POLICIAS. ADEJE – ISLA DE TENERIFE CAMPO MINICIPAL / ENTRADA GRATUITA” oraz 2
logotypy. Pierwszy prezentuje rysunek baszty, a pod nim napis „Ayuntamiento de Adeje”. Drugi logotyp
zawiera zarys linii brzegowej Teneryfy oraz napis: „POLICIAS DE TENERIFE ASOCIACION DEPORTIVO
CULTURAL”.
0:08

Na boisku piłkarskim ubrani w czerwone koszulki zawodnicy reprezentacji polskiej Policji dokonują

ostatnich ustaleń przedmeczowych. Po chwili piłkarze unoszą ręce do góry w geście zwycięstwa.
0:10

Na płytę boiska wchodzą dwie drużyny. Po lewej - reprezentacja polskiej Policji, prowadzona przez

kierownika zespołu dzierżącego polską flagę. Po prawej - zawodnicy reprezentacji Hiszpanii z własną flagą.
W tle - budynki kompleksu sportowego.
0:15

Rozgrzewka polskiej reprezentacji.

0:19

Na środku płyty boiska w jednym rzędzie stoją ze swoimi flagami zawodnicy reprezentacji polskiej,

hiszpańskiej oraz sędziowie spotkania.
0:21

Wiele ujęć piłkarskich akcji, które podczas całych mistrzostw rozegrała reprezentacja Polski.

0:30

Kierownik polskiej reprezentacji w czerwonym dresie z napisem „POLSKA” na plecach, przygląda

się grze Polaków. Następnie ujęcia z rozgrywek oraz widok zza bramki na akcję zakończoną celnym strzałem.
0:34

Zawodnicy polskiej Policji stoją zgrupowani na murawie i cieszą się ze zwycięstwa.

0:37

Ujęcie zza bramki na celny strzał polskiego zawodnika podczas rzutu karnego.

0:40

Panorama zawodników polskiej reprezentacji, którzy stoją w rzędzie na środku boiska.

0:42

Przestronna sala ze stolikami. Pomiędzy nimi kierownik polskiej reprezentacji niosący złoty puchar.

Zgromadzone osoby biją brawo.
0:45

Na oficjalnej „ściance” mistrzostw kierownik polskiej reprezentacji przyjmuje gratulacje, za nim stoją

polscy piłkarze. Po chwili na znak zwycięstwa polscy piłkarze energicznie unoszą ręce go góry.
0:51 Na czarnym ekranie pojawiają się napisy o treści: „BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDY
GŁÓWNEJ POLICJI, WYDZIAŁ PROMOCJI POLICJI, Zdjęcia: kom. Piotr Świstak, sierż. szt. Artur
Szlawski. Montaż: Artur Orliński. Warszawa 2021”
S.K.

